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PERSBERICHT     
 
MPS-G: de slimme positiesensor voor cilinders en grijpers 
Met de nieuwe MPS-G introduceert SICK een magnetische positiesensor voor pneumatiek in het 
algemeen en grijpers van robots in het bijzonder. Naast een nauwkeurige, continue feedback op de 
beweging van de pneumatische aandrijving zorgt deze unieke sensor ook voor een stroom aan gegevens 
waarmee verschillende diagnosefuncties in één keer binnen handbereik komen. Zo kunt u snel ingrijpen 
en productie- en onderhoudsprocessen verbeteren. 
 
De slimme MPS-G geeft zoveel informatie dat u er tal van diagnosewensen mee kunt invullen, zonder dat 
u nog een extra sensor hoeft te installeren. Naast de uitstoottijd, intrektijd en snelheid van de aandrijving 
levert de MPS-G ook gegevens over het aantal cycli, de totale afstand die de aandrijving heeft afgelegd, 
de slaglengte, de zuigersnelheid, de cyclustijd en alle informatie voor een trillingsanalyse (x/y/z, RMS, 
kurtosis, pulsfactor). 
 
Op basis van alle data kunt u bijvoorbeeld zien wanneer de luchtdruk te laag is of er lekkage is. Een te 
lange slag geeft aan dat de schokabsorptie niet meer voldoet. En een te snelle slag kan aangeven dat 
iemand de instellingen heeft gewijzigd.  
 
De positiesensor is makkelijk en flexibel instelbaar met behulp van de zelflerende omvormer. De MPS-G 
heeft drie digitale schakelpunten. Met IO-Link zijn dat er zestien.  
 
Kerninformatie 
• Magnetische positiesensor voor pneumatiek en speciaal voor grijpers (bijvoorbeeld van robots) 
• Cilindertype: C-slot (T-slot met adapter) 
• Nauwkeurige, continue feedback op de beweging van de grijper of aandrijving (absolute 

positiemeting) 
• Meet zowel diametraal als axiaal georiënteerde velden 
• Verzamelt gegevens over trilling, oriëntatie, versnelling en temperatuur om productie- en 

onderhoudsprocessen te verbeteren 
• Ideaal voor bewaking van prestaties en levenscyclus van pneumatische aandrijvingen  
• Flexibel instelbaar tot maximaal 3 digitale schakelpunten (16 met IO-Link) via zelflerende omvormer 
• Meetbereik 50 mm; resolutie 0,01 mm; lineariteit 0,3 mm; herhaalbaarheid 0,05 mm; sample rate 

1kHz 
• Lengte kabel tussen sensorkop en omvormer: 0,1 of 0,5 m 
• Temperatuurbereik -20°C tot + 70°C 
• Behuizing: lengte 25 mm, isolatieklasse IP67 
• IO-Link 1.1 
 
 
Voor meer informatie: 
SICK B.V. 
Leijenseweg 111, 3721 BC Bilthoven 
Postbus 186, 3720 AD Bilthoven 
Tel: 030-2044000 / Fax: 030-2293994 
E-mail: info@sick.nl / Internet: www.sick.nl 
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